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USNESENÍ ze 49. schůze Rady města Přerova  konané dne 17.12.2008 

 

1946/49/1/2008 Program 49. schůze Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje program 49. schůze Rady města Přerova konané dne 17. prosince 2008 
 
2. schvaluje Bc. Jaroslava Čermáka ověřovatelem usnesení a zápisu 49. schůze Rady města 

Přerova. 
 

 

1947/49/2/2008 Kontrola usnesení - uzavření smlouvy o běžném účtu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí uzavření smlouvy o běžném účtu mezi statutárním 
městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s.,  se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4,             
IČ 45244782 na financování projektu "Česko-polská spolupráce - turistické trasy".     
 

 

1948/49/2/2008 Kontrola plnění usnesení č. 1401/36/7/2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  1401/36/7/2008 – 
„Zajištění kompletního servisu v přípravě zadávacích podmínek výběrového řízení na provozovatele 
MHD“ 
 

 

1949/49/2/2008 Žádost p. J.K. o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - kontrola 
usnesení RM č. 1830/46/7/2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 87/5 v Přerově-Předmostí, Pod skalkou 7,       

s panem J.K. 
 
2. nedoporučuje Odboru sociálních služeb a zdravotnictví MMPr, ani Komisi RM                   

pro hospodaření s obecními byty zabývat se dále řešením žádosti pana J.K.o uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 87/5 v Přerově- Předmostí, Pod skalkou 7. 

 
 

1950/49/2/2008 Dodržování technických  náležitostí  nájemních  smluv  a   účelu    
nájmu  u  nebytových  prostor a nebytových objektů ve správě 
Domovní správy města Přerova - kontrola   usnesení MR č. 755/28/2 ze 
dne 24.4.1996 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu Domovní správy města Přerova                  
o provedených kontrolách dodržování technických náležitostí nájemních smluv a účelu  nájmu               
u nebytových prostor a nebytových  objektů ve správě Domovní správy města Přerova. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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1951/49/2/2008 Informace z komisí pro místní část - Žeravice, Vinary, Dluhonice, 
Předmostí 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí informace z komisí pro místní části Žeravice, Vinary, Dluhonice, Předmostí 
 
2. ukládá Kanceláři primátora připravit veřejnou schůzi v místní části Přerov II - Předmostí 

během měsíce ledna 2009. 

Kontrolní termín: dle uvedeného textu 

 

1952/49/2/2008 Zrušení komise pro místní část Popovice 

Rada města Přerova po projednání ruší s účinností k 31.12.2008 komisi pro místní část Popovice, 
odvolává z funkce předsedy Vladimíra Pavlištíka a z funkce členů Vladimíra Rösse, Josefa Suchánka, 
Romana Horkého a Ing. Dagmar Beranovou. 

 
1953/49/2/2008 Personální změny v komisích pro místní část Čekyně a Újezdec 
 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává s účinností k 31.12.2008 na vlastní žádost Pavla Šamořila z funkce člena komise   

pro místní část Čekyně, 
 
2. odvolává s účinností k 31.12.2008 na vlastní žádost Alenu Verbichovou z funkce členky 

komise pro místní část Újezdec. 
 

1954/49/2/2008 Personální změny v Komisi pro výchovu a vzdělání a v Komisi 
bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává s účinností od 1.1.2009 na vlastní žádost z funkce člena Komise bezpečnosti, 

prevence kriminality a BESIP Drahomíra Šiguta,  
 
2.  jmenuje s účinností od 1.1.2009 Zdeňka Smitka členem Komise bezpečnosti, prevence 

kriminality a BESIP, 
 
3. odvolává s účinností od 1.1.2009 na vlastní žádost z funkce člena Komise pro výchovu a 

vzdělání Radovana Rašťáka, 
 
4. jmenuje s účinností od 1.1.2009 PhD Přemysla Dvorského členem Komise pro výchovu a 

vzdělání, 
 
5. odvolává s účinnosti od 1.1.2009 na vlastní žádost plk. JUDr. Jiřího Zlámala z Komise 

bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP,  
 
6. jmenuje s účinnosti od 1.1.2009 plk. JUDr. Josefa Drábka členem Komise bezpečnosti, 

prevence kriminality a BESIP. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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1955/49/3/2008 Autobusové nádraží – výběr zájemců k podání nabídky 

Rada města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 61 odst. (3) zákona 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky             
na realizaci rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově. Jedná se o dodavatele:  
 
 STRABAG a.s.  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,   IČ:60838744 
 TCHAS, spol. s r.o. Francouzská 6167, 708 00 Ostrava, Poruba   IČ:1550415 
 ALPINE CZ, s.r.o.  Jiráskova 613/13, 757 43 Val. Meziříčí    IČ:45192286 
  
 Společná žádost více osob 
 SATES MORAVA spol. s r.o. Železničního vojska 1386, 757 01 Val. Meziříčí  
             IČ:60775530 
 a PSS Přerovská stavební a.s. Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov    IČ:27769585 

 

1956/49/3/2008 Budovy areálu slévárny Heinik v Přerově – demolice – schválení 
nejvhodnější nabídky 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. rozhodla v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(zákon) o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci demolice bývalého areálu slévárny Heinik 
v Přerově. Nejnižší nabídková cena byla předložena od společnosti PB SCOM s.r.o., Boženy 
Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087 s upravenou nabídkovou cenou 1 393 647,20 
Kč (1 658 440,16 Kč vč. DPH). Na druhém pořadí s umístila nabídka od společnosti DAV a.s. 
Ostrava, IČ 005 75 381 s nabídkovou cenou 2 495 787,- Kč (2 969 987,- Kč vč. DPH) a na 
třetím pořadí nabídka od uchazeče Petr Žitník, Prostřední Bečva 540, IČ 13633961,                 
s nabídkovou cenou 3 259 482,56 Kč (3 878 784,24 Kč vč. DPH).   

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Přerovem a společností             

PB SCOM s.r.o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice, IČ 253 97 087 s upravenou 
nabídkovou cenou 1 393 647,20 Kč (1 658 440,16 Kč vč. DPH). 

 

1957/49/3/2008 Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu Přerov 2.etapa – Whirlpooly 
– schválení dodatku 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
200821130055, 050140632008 ze dne 6.10.2008 uzavřené mezi Statutárním městem Přerovem a 
společností PSS Přerovská stavební a.s. se sídlem Skopalova 7, 750 02 Přerov, IČ 277 69 585 na 
realizaci „Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu Přerov 2.etapa – Whirlpooly“ na provedení  prací 
nad rámec projektové a zadávací dokumentace ve finančním objemu 521 254,27 Kč (bez DPH). 

 

1958/49/3/2008 Zimní stadion Přerov - schválení zadávacího řízení 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 schvaluje zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na realizaci rekonstrukce 

zimního stadionu v Přerově (úprava ledové plochy a mantinelů, výstavba a úprava tribun, 
výstavba bufetu a soc. zázemí,  propojení stadionu se strojovnou a výstavba nového zázemí 
pro rolbaře a rolbu se sněžnou jámou) v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách  (zákon) užším řízením, 
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2 schvaluje v  souladu s ustanovením § 28 zákona oznámení užšího řízení – výzvu k podání 
žádosti o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace.  

 

1959/49/3/2008 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přijatého 
Programu podpory výstavby technické infrastruktury 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit v souladu s 
přijatým Programem podpory výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v celkové výši max. 369.592,50 Kč Ing. I.H. a 
manželům E.a M.K. – na prodloužení vodovodního řadu, vybudování domovní čistírny odpadních 
vod, příjezdové komunikace a veřejného osvětlení pro novostavby 2 rodinných domů na pozemcích  
p.č. 596/2 a 596/3 v k.ú. Žeravice, ul. U Stadionu. 

 

1960/49/3/2008 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 07003984 ze dne 2. 12. 2008 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí na akci „Výstavba haly pro separaci nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný 
odběr“ mezi Statutárním městem Přerovem a Státním fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Praha 11, Kaplanova 1931/1. 

 

1961/49/3/2008 Zpráva o podaných žádostech o dotace v roce 2008 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zprávu o žádostech o dotace v roce 2008              
na projekty města podaných prostřednictvím oddělení projektového manažera Odboru rozvoje, dle 
důvodové zprávy. 

 

1962/49/3/2008 Výsledky ankety k Přerovským listům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí výsledky ankety k Přerovským listům, 
 
2. pověřuje oddělení marketingu a propagace doplnit tuto anketu interaktivní formou. 

 

1963/49/3/2008 Monitorovací zpráva o návštěvnosti portálu města 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí zprávu o návštěvnosti webových stránek a činnosti redakční rady webových 

stránek, 
 
2. pověřuje redakční radu webových stránek formulováním anket pro titulní stranu portálu. 

 

1964/49/4/2008 Darovací smlouva - MUDr. Zdeněk Zbořil  

Rada města Přerova po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru ve výši 15 000,- Kč a uzavření 
darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako obdarovaným a MUDr. Zdeňkem Zbořilem, 
Kabelíkova 1, Přerov, IČ 48001953, jako dárcem, jejímž účelem je dar pro zlepšení životních 
podmínek opuštěných zvířat umístěných v útulku.      
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1965/49/4/2008 Zásady – řízení příspěvkových organizací 

Rada města Přerova po projednání schvaluje Zásady vztahů statutárního města Přerova k řízení 
příspěvkových organizací v oblasti rozpočtového procesu.   

 

1966/49/4/2008 Rozpočtové opatření č. 16 

Rada města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu dle přílohy vč. dodatku. 
 

1967/49/4/2008 Zřízení pracovní skupiny 

Rada města Přerova po projednání schvaluje zřízení pracovní skupiny, která bude řešit koncepční 
záměr města týkající se výherních hracích přístrojů: 
 
předseda skupiny: Ing. Jiří Lajtoch 
členové skupiny: Mgr. Josef Kulíšek 
   Bc. Ivo Kropáč 
   RSDr. Josef Nekl 
   Ing. Marta Valenčíková 
   Václav Zatloukal  
   Hana Kliková 

 

1968/49/5/2008 Mateřské školy - uzavření nájemních smluv ke spravovanému majetku 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v 1. patře o výměře      

66,98 m² a příslušenství (přístupové prostory, kotelna, kuchyňka, sociální zařízení) v objektu 
č.p. 89  na pozemku p.č. 451 v k.ú. Újezdec u Přerova mezi Statutárním městem Přerov, 
zastoupeným Mateřskou školou Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvkovou organizací jako 
pronajímatelem a Městskou knihovnou v Přerově, příspěvkovou organizací jako nájemcem. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné 
činí 2 400,- Kč/rok  a úhrada za náklady s nájmem spojené činí 23 078,- Kč/rok. Účelem 
nájmu je užívání prostor jako pobočky knihovny.  

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v přízemí o výměře        

323 m² (2 třídy a příslušenství – přístupové prostory, šatny, sociální zařízení, obslužné 
prostory) v objektu č.p. 830 na pozemku p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov mezi Statutárním městem 
Přerov, zastoupeným Mateřskou školou Přerov, Kouřílkova 2 jako pronajímatelem a Základní 
školou Přerov, Svisle 13 jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné činí 6 460,- Kč/rok a úhrada za náklady s nájmem 
spojené činí 183 260,- Kč/rok. Účelem nájmu je užívání prostor k základnímu vzdělávání. 

 

1969/49/5/2008 Schválení zástupců zřizovatele ve školských radách při základních 
školách 

Rada města Přerova po projednání jmenuje s účinností od 01. 01. 2009 do funkce člena školské rady:  
 
• při Základní škole Přerov, Svisle 13, pana Mgr. Zdeňka Vosáhla a pana Čestmíra Hlavinku, 
• při Základní škole a Mateřské škole Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, paní Ing. Milenu 

Kolářovou a paní Mgr. Lenku Tomečkovou, 
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• při Základní škole Přerov, Želatovská 8, paní Ing. Martu Valenčíkovou a paní Ludmilu 
Tomaníkovou, 

• při Základní škole Přerov, Trávník 27, pana Ing. Jiřího Lajtocha, 
• při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5, pana Mgr. Zdeňka Vosáhla a  paní Ivanu Šedivou 
• při Základní škole Přerov, U tenisu 4, paní Mgr. Soňu Kulíškovou a paní Editu Rozsívalovou   

 

1970/49/5/2008 Městská knihovna v Přerově - směrnice o revizi knihovního fondu 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí Směrnici Městské knihovny v Přerově, 
příspěvkové organizace, o revizi knihovního fondu. Znění směrnice je přílohou důvodové zprávy. 

 

1971/49/5/2008 Vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1 bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 

Přerov, Svisle 13 paní Mgr. Eleny Grambličkové ke dni 1. ledna 2009, 
 
2 ukládá Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Přerova připravit vyhlášení 

konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Přerov, Svisle 13. 
                                                                                                               

Kontrolní termín: 14.01.2009 

 

1972/49/5/2008 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 37  v  domě zvláštního určení - domě          

s  pečovatelskou  službou č. p. 748  v  Přerově,  Trávník   č.o. 1,  s paní O.V., 
 
2. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 27  v  domě zvláštního určení - domě          

s  pečovatelskou službou  č. p. 748  v  Přerově, Trávník  č.o. 1, s paní J.S., 
 
3. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy   k  bytu  č. 72  v  domě zvláštního určení - domě           

s pečovatelskou službou  č. p. 748  v  Přerově, Trávník   č.o. 1,  s paní M.O., 
 
4. schvaluje uzavření  nájemní  smlouvy k bytu  č. 9 v domě zvláštního určení - domě                 

s  pečovatelskou  službou   č. p. 2255  v  Přerově,  Na Hrázi  č.o. 32,  s panem J.B., 
 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě č. p. 217 v Přerově-Vinarech,          

Za humny č.o.3, s panem A.K., 
 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě č. p. 219 v Přerově-Vinarech,          

Za humny č.o.7, s manželi J. a K.Z. 
 

1973/49/5/2008 Návrh na uzavření nájemních smluv k obecním bytům  

Rada města Přerova po projednání: 
 
I  
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 33 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s panem I.C. za 

obvyklých podmínek. 
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2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 40 v Přerově, Jižní čtvrť II/5  s panem J.O. za 

obvyklých podmínek. 
  
3. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 29 v Přerově, Osmek 7 s paní D.K., který jí 

bude poskytnut jako bytová náhrada  po rozvodu za příspěvek (160.000,- Kč). 
 
4. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť III/3 s paní A.H. za 

obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu. 

 
5. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Husova 11 s paní N.G. na dobu 

určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na dobu 
určitou 2x tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Sokolská 6 s manž. Mgr. L. a Mgr. 

I.Š. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu. 

 
7. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť I/27 s paní A.N. na 

dobu určitou ½ roku s dodatkem prodloužení na dobu určitou 1 rok s dodatkem prodloužení na 
dobu určitou 2x tři roky s dodatkem prodloužení na dobu neurčitou. 

 
II ukládá Domovní správě města Přerova připravit nájemní smlouvu k některému 

jednopokojovému obecnímu bytu pro žadatele o nájem obecního bytu v Přerově dle 
přiloženého seznamu 

Kontrolní termín: průběžně 

III ruší usnesení č. 1728/45/5/2008 (bod 5) ze dne 15.10.2008 – T.M. 
 

 

1974/49/5/2008 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší usnesení č. 1795/46/5/2008 (bod 3), ze dne 5.11.2008 
 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 13 v Přerově, Kojetínská 1827 s paní 

B.Ž., výjimečně na dobu určitou 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy. 
 

1975/49/5/2008 Návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 20 v domě 
zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrtˇ I/25 s paní A.S. Nájemní 
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek. 

 

1976/49/5/2008 Návrh na zrušení usnesení Rady města Přerova 

Rada města Přerova po projednání ruší usnesení č. 1793/46/5/2008 (bod 1) z  46. schůze Rady města 
Přerova, konané dne 5.11.2008.  
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1977/49/5/2008 Odvolání ředitelek z důvodu restrukturalizace příspěvkových 
organizací 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. odvolává paní Svatavu Michalcovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústav sociální 

péče – Denní pobyt pro mentálně postižené, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Purkyňova 16, 
PSČ 750 02, IČ 61986071, ke dni 31.12.2008, dle důvodové zprávy 

 
2. odvolává paní Helenu Zatloukalovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Městské 

jesle, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Svisle 2, PSČ 750 02, IČ 47858435, ke dni 
31.12.2008, dle důvodové zprávy. 

 

1978/49/5/2008 Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení užitkového  motorového vozidla pro Domov 
pro seniory Přerov. 

 

1979/49/5/2008 Nájem nebytových prostor a informace o průběhu a výsledku 
výběrového řízení na nájem nebytových prostor v objektu Domova pro 
seniory Přerov č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-M ěsto, na 
pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Domova pro seniory 

Přerov č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov o celkové výměře 12,32 m2  mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města 
Přerova, se sídlem U Žebračky 18a, Přerov I-Město, IČ 49558854 jako pronajímatelem a paní 
Janou Šípkovou, bydlištěm Jaselská 9, Přerov I-Město, IČ 69625263 jako nájemcem. Nájem 
bude uzavřen na dobu určitou, 1 rok. Výše nájemného bude činit 20,- Kč/m2/rok. Účelem 
nájmu bude využití prostor pro poskytování holičských a kadeřnických služeb.      

 
2. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Domova pro seniory 

Přerov č.p.3217, příslušného k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. 
Přerov o celkové výměře 23,03 m2  mezi příspěvkovou organizací Sociální služby města 
Přerova, se sídlem U Žebračky 18a, Přerov I-Město, IČ 49558854 jako pronajímatelem a paní 
Jarmilou Obrtelovou, bydlištěm Jaselská 9, Přerov  I-Město,  IČ 15387445  jako nájemcem. 
Nájem bude uzavřen na dobu určitou, 3 měsíce. Nájemné nebude stanoveno. Účelem nájmu 
bude využití prostor pro provozování bufetu.      

 
3. bere na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na nájem nebytových 

prostor v objektu Domova pro seniory Přerov. 
 

1980/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 
statutárního města Přerova -   pozemku p.č. 5889/5 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova -  převod   pozemku  p.č. 5889/5 orná půda  o výměře    44 m2  v k.ú. 
Přerov žadateli  (pan J.S.) ke komerčním účelům. 
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1981/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – nájem nemovitých věcí             
v majetku statutárního města Přerova –  garáže  č. 4    v objektu      
k bydlení č.p. 2863, příslušnému k části obce Přerov I – Město         
na pozemku p.č. 2790/3 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem garáže č. 4      
v  objektu k bydlení č.p. 2863, příslušnému k části obce Přerov I – Město  na pozemku p.č. 2790/3       
v k.ú. Přerov  (Kozlovská 39) o výměře 18,6 m2 žadateli (stávajícímu uživateli) -  pan Ing. V.V. 

 

1982/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí  – haly a 
budovy v tenisovém areálu ve vlastnictví TJ Spartak Přerov za 
pozemky  a budovu v majetku statutárního města Přerova 

Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr 
statutárního města Přerova směnu nemovitostí – budov ve vlastnictví TJ Spartak Přerov, se sídlem 
Přerov, Bezručova 4 – budovy bez č.p./č.ev. : na pozemku p.č. 2637/15, na pozemku p.č. 2637/16, na 
pozemku p.č. 2637/19, na pozemku p.č. 2656/2, na pozemku p.č. 2656/3, na pozemku p.č. 2657/8, na 
pozemku p.č. 2657/14, na pozemku p.č. 3345/12 vše v k.ú.Přerov za nemovitosti v majetku  
statutárního města Přerova - p.č. 4293/4 zast.pl. o výměře 186 m²,  budovu bez č.p./č.ev  na pozemku 
p.č. 4293/17, p.č. 4293/17 zast.pl. o výměře 1176 m², p.č. 4293/41 ost.pl. o výměře 5159 m², p.č. 
4306/2 ost.pl. o výměře 1028 m², p.č. 4306/3 zast.pl. o výměře 7 m², p.č. 4306/27 zast.pl. o výměře 
421 m², p.č. 4306/33 ost.pl. o výměře 1411 m², p.č. 4306/34 zast.pl. o výměře 14 m², 4325/2 zast.pl. o 
výměře 627 m², p.č. 4743/2 ost.pl. o výměře 11 m², p.č. 4753/2 ost.pl. o výměře 418 m², p.č. 4753/3 
ost.pl. o výměře 6 m², p.č. 4784/5 ost.pl. o výměře 420 m², p.č. 5010/2 zast.pl. o výměře 61 m², p.č. 
5011 ost.pl. o výměře 599 m², p.č. 6724/1 ost.pl. o výměře 41932 m² vše v k.ú. Přerov a pozemky p.č. 
6724/4 ost.pl. o výměře 3337 m² a p.č. 6724/5 zast.pl. o výměře 14 m² ve výši spoluvlastnického 
podílu - k id. 7/8.  

 

1983/49/6/2008 Nájem  nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova  - 
nebytových prostor v budově bez č.p./č.ev., příslušné k části obce 
Přerov I - Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. plocha a nádvoří v k.ú. 
Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem nebytových 
prostor v budově bez č.p./č.ev., příslušné k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 4293/17 zast. 
plocha a nádvoří v k.ú. Přerov žadatelům. 

 

1984/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova – výstavba 2. bytových jednotek, 
půdních vestaveb, v objektu bydlení č.p. 122, příslušném k části obce 
Přerov I – Město, na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje záměr výstavby 2. bytových jednotek, půdních vestaveb 
v objektu bydlení č.p. 122, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 34 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova 20), na náklady stavebníka s následným převodem do vlastnictví Statutárního města 
Přerova a kompenzací vzniklých nákladů stavebníka snížením nájmu na dobu určitou. 

 
1985/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí            

v majetku statutárního města Přerova – nebytových prostor            
v objektu k bydlení č.p. 191, příslušnému k části obce                 
Přerov I-M ěsto, na pozemku p.č. 3175/5 v k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání: 
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1. ruší své  usnesení č. 1867/47/8/2008 ze dne 26.11.2008, kterým schválila záměr statutárního 
města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 191, příslušnému k části 
obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 o výměře 91,40 m2 v k.ú. Přerov, Kozlovská 4  
a  vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.  Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce magistrátu, 
jedenkrát v tisku Nové Přerovsko  a  na internetových stránkách statutárního města 
Přerova.Kontrolní termín: 18.12.2008 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – nájem nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 191, příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 3157/5 o výměře      
91,40 m² v k.ú. Přerov, Kozlovská 4   žadateli - paní Jitce Olejníčkové, místem podnikání 
Přerov I - Město, Na hrázi 2085/22, IČ: 75877856  za účelem využití prostor jako trafika. 

 

1986/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - nájem nemovitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova – nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 882,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 
221 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 

1. ruší své usnesení č. 1868/47/8/2008 ze dne 26.11.2008, kterým schválila záměr statutárního 
města Přerova - nájem  nebytových prostor v objektu k bydlení č.p. 882,  příslušnému  k  části 
obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov o výměře 96,78 m2 (Jateční 26) a 
vyhlášení výběrového řízení na nájem těchto prostor za podmínek uvedených v důvodové 
zprávě.  Výběrové řízení bude zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce magistrátu, 
jedenkrát v tisku Nové Přerovsko a na internetových stránkách statutárního města 
Přerova.Kontrolní termín: 18.12.2008 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova - nájem  nebytových prostor v objektu k bydlení 
č.p. 882,  příslušnému  k  části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 221 v k.ú. Přerov o 
výměře 96,78 m² (Jateční 26)   žadateli - občanskému sdružení Motivační centrum dětí a 
mládeže, se sídlem Přerov I - Město, Wilsonova 12, IČ:  64601455  za účelem provozování 
kurzové a přednáškové činnosti pro nezaměstnanou mládež, pro romskou mládež a motivační 
činnost pro mládež v těžkých životních situacích. 

 
1987/49/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti  č.p. 785, 
příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č.  
2883/44   a v objektu občanské vybavenosti bez č.p. a  č.ev., 
příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 
2883/45, vše v  k.ú. Přerov 

 
Rada města Přerova po projednání schvaluje skončení  nájemní smlouvy ze dne 30.6.2003 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 11.10.2004   na nájem nebytových  prostor  v objektu  občanské  vybavenosti  č.p. 
785,  příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na   pozemku p.č. 2883/44    a   v objektu občanské 
vybavenosti bez  č.p.  a  č.ev.,  příslušnému k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 2883/45 
(Svisle 2 - Městské jesle),   o   výměře   14,67  m2   v   k.ú.   Přerov      mezi   Městem Přerovem,  jako 
pronajímatelem a  paní  M.P. jako nájemcem.  Nájemní smlouva bude skončena dohodou ke dni        
28. 02. 2009. 

 

1988/49/6/2008 Nájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
objektu k bydlení  č.p. 1, příslušnému  k části obce Přerov I - Město,  
na pozemku  p.č.  254  a  pozemků  p.č. 254 a  p.č. 255/1  v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na část objektu   
k bydlení  č.p. 1, příslušnému k části obce Přerov I - Město,   na   pozemku  p.č. 254  (zámek)  a 
pozemků  p.č. 254 zast. pl. a nádvoří o výměře 2.306 m2  a  p.č. 255/1 zahrada o výměře 909 m²         
v k.ú. Přerov   ze dne 29.12.2000 ve znění dodatků,  uzavřené mezi statutárním městem Přerovem, 
jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Muzeum Komenského v Přerově, se sídlem Přerov, 
Horní nám. 7, IČ: 097969,  jako nájemcem. 

 

1989/49/6/2008 Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova 
společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se 
sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě na nájem 
nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova uzavřené dne 30.6.2008 mezi statutárním 
městem Přerov jako pronajímatelem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o.,                  
IČ 27841090, se sídlem Přerov I – Město, Na hrázi 3165/17, PSČ 750 02, jako nájemcem, kterým se    
z předmětu nájmu vypouští objekt bydlení č.p. 9, postavený na pozemku p.č.st.19, včetně jeho 
příslušenství (stodola a chlévy) a pozemky p.č.St.19 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1.080 m2, 
p.č.73 (zahrada) o výměře 760 m², p.č.74 (zahrada) o výměře 2.850 m² a p.č.75 (zahrada) o výměře 
1.537 m², vše v k.ú.Svrčov. V jiném se text nájemní smlouvy nemění. 

 

1990/49/6/2008 Revokace usnesení Rady města Přerova č. 1812/46/6/2008 přijatého    
na její 46. schůzi dne 5. 11. 2008 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. 1812/46/6/2008 přijaté na její 46. schůzi dne 5. 11. 2008, které zní: 
 
"Rada města Přerova po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23-002-104-08, uzavřené 
dne 1. srpna 2008 mezi Statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a paní Soňou Herzogovou 
(místo podnikání Velká Dlážka 2797/38, Přerov I-Město, IČ: 68318669) jako nájemcem, jejímž 
předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p.č. 3751/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov 
nájemci za účelem zřízení a provozování restaurační předzahrádky. 
Výše uvedená nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30. listopadu 2008. Nedojde-li k ukončení 
nájemní smlouvy k 30. listopadu 2008 dohodou, Statutární město Přerov od této smlouvy odstoupí." 
 
2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 23-002-104-08, uzavřené dne 1. srpna 

2008 mezi Statutárním městem Přerov jako pronajímatelem a paní Soňou Herzogovou (místo 
podnikání Velká Dlážka 2797/38, Přerov I-Město, IČ: 68318669) jako nájemcem, jejímž 
předmětem je úplatné přenechání do užívání části pozemku p.č. 3751/1 o výměře 40 m2 v k.ú. 
Přerov nájemci za účelem zřízení a provozování restaurační předzahrádky, kterým bude 
stanovena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč pro případ prodlení s placením nájemného dle 
uvedené smlouvy. 

 

1991/49/6/2008 Podnájem nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova –  
části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti na pozemku 
p.č. 282 v k.ú. Vinary u Př. 

Rada města Přerova po projednání souhlasí s přenecháním části nebytových prostor o výměře     
179,68 m2  v objektu na pozemku p.č. st. 282 v k.ú. Vinary u Př. do podnájmu pro paní A.M., kdy 
nájemcem je Sbor dobrovolných hasičů Vinary, zastoupený starostou sboru Vladimírem Běhalem, dle 
nájemní smlouvy ze dne 29.8.2002 ve znění dodatků. Podnájem bude uzavřen na dobu určitou od 
01.01.2009 do 31.08.2012. 
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1992/49/6/2008 Přechody pro chodce přes silnici I/47 v Lýskách na části pozemků 
p.č.152/1, p.č.412/6    a p.č.434/3 v k.ú.Lýsky a silnici I/55 v Lověšicích 
na části pozemků p.č.228/2, p.č.529 a ZE – PK p.č. 228 a p.č.234            
v k.ú.Lověšice u Přerova  

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší část usnesení č.1394/36/6/2008 přijatého Radou města Přerova na její 36. schůzi konané 

dne 25.6.2008, a to části, ve které schválila úplatné zřízení věcného břemene ve prospěch 
statutárního města Přerova spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Lověšice, 
přechod přes silnici I/55“ na pozemcích p.č.152/1, p.č.412/6 a p.č.434/3 v k.ú.Lýsky a stavby 
„Lověšice, přechod přes silnici I/55“ na pozemcích ZE – PK p.č.228 a p.č.234 v k.ú.Lověšice 
u Přerova, které jsou ve vlastnictví České republiky a k nimž náleží příslušnost hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, s tím, že 
před zahájením vlastní realizace stavby měly být mezi statutárním městem Přerov a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřeny smlouvy o budoucích  smlouvách o zřízení věcného 
břemene. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako vypůjčitelem a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, jako 
půjčitelem, na část pozemků p.č.152/1, p.č.412/6 a p.č.434/3 v k.ú.Lýsky, ZE – PK p.č.228 a 
p.č.234 v k.ú.Lověšice u Přerova, které jsou ve vlastnictví České republiky a k nimž náleží 
příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Účelem výpůjčky bude umístění 
přenosných prvků – zařízení staveb „Přerov – Lýsky, přechod přes silnici I/47“ a „Lověšice, 
přechod přes silnici I/55“ na části těchto pozemků za účelem zajištění ochrany bezpečnosti 
chodců při přecházení silnice I/47 v Lýskách a silnice I/55 v Lověšicích. Smlouva o výpůjčce 
bude uzavřena na dobu určitou 8 let s tím, že dobu trvání výpůjčky bude možné opakovaně 
prodloužit.  

 

1993/49/6/2008 Záměr statutárního města Přerova - výpůjčka nemovitých věcí              
v majetku statutárního města Přerova- části nebytových prostor           
v objektu administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce           
Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje záměr statutárního města Přerova  - výpůjčku části nebytových prostor v objektu 

administrativy č.p. 1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2    
v k.ú. Přerov (budova Chemoprojekt) -  3 garáží ve dvorním traktu objektu  o výměře 86 m2   
pro Služby města Přerova , se sídlem Přerov I - Město, Kratochvílova 359/30, IČ: 45180512    
za účelem  užívání prostor jako sklad zařízení. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor v objektu administrativy č.p. 

1117, příslušnému k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov 
(budova Chemoprojekt) - 3 garáží ve dvorním traktu objektu o výměře 86 m2   mezi 
statutárním městem Přerovem, jako půjčitelem   a  společností Služby města Přerova , se 
sídlem Přerov I - Město, Kratochvílova 359/30, IČ: 45180512   jako vypůjčitelem.  Smlouva     
o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 29 dnů. Účelem výpůjčky  je užívání prostor jako 
sklad zařízení. 

 
1994/49/6/2008 Zřízení věcného břemene na  nemovitém majetku statutárního 

města Přerova pozemku p.č. 5083   v k.ú. Přerov 
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Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím povinným z věcného břemene  a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.  Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425,  jako budoucím oprávněným  z věcného 
břemene. 
     Věcné  břemeno spočívá v právu oprávněného  z věcného břemene  zřídit  a provozovat stavbu  
distribuční soustavy ( Přerov, zahrady pod nemocnicí)– uložení kabelového vedení  nízkého napětí  a 
umístění  přípojné  skříně PSS100 s napojením  elektrorozvaděče p. Konopky,   na pozemku p.č. 5082 
ostatní plocha a pozemku p.č. 5083 ve zjednodušené evidenci původ přídělový plán vše  v k.ú. Přerov.  
     Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou , do 60-ti  dnů ode dne, kdy 
budoucí oprávněný z věcného břemene  předloží budoucímu povinnému  z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným  katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen rozsah věcného 
břemene  na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena výše  úhrady za 
zřízení věcného břemene. Oprávněný  z věcného břemene uhradí náklady spojené se zřízením věcného 
břemene.   

 
1995/49/6/2008 Zřízení věcných břemen k nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova - objektu bydlení č.p.319, příslušném k části obce 
Přerov I-M ěsto, postaveném na pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov  

 
Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov jako 

vlastníkem objektu bydlení č.p.319, příslušného k části obce Přerov I-Město, postaveného na 
pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov a Stavebním bytovým družstvem Přerov, IČ 00053236, se 
sídlem Přerov, Kratochvílova 128/14, jako vlastníkem objektu bydlení č.p.318, příslušného      
k části obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov, které bude 
spočívat v právu společné štítové zdi mezi objektem bydlení č.p.319, příslušným k části obce 
Přerov I-Město, postaveným na pozemku p.č.4160/5 a objektem bydlení  č.p.318, příslušným 
k části obce Přerov I-Město, postaveným na pozemku p.č.4160/6, vše v k.ú.Přerov. Smlouva    
o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou a bezúplatně. 

 
2. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Přerov – 

povinným z věcného břemene jako vlastníkem objektu bydlení č.p.319, příslušného k části 
obce Přerov I-Město, postaveného na pozemku p.č.4160/5 v k.ú.Přerov a Stavebním bytovým 
družstvem Přerov, IČ 00053236, se sídlem Přerov, Kratochvílova 128/14 – oprávněným z 
věcného břemene jako vlastníkem objektů bydlení č.p.311 postaveného na pozemku 
p.č.4160/13, č.p.312 postaveného na pozemku p.č.4160/12, č.p.313 postaveného na pozemku 
p.č.4160/11, č.p. 314 postaveného na pozemku p.č.4160/10, č.p. 315 postaveného na pozemku 
p.č. 4160/9, č.p. 316 postaveného na pozemku p.č.4160/8, č.p.317 postaveného na pozemku 
p.č.4160/7 a č.p.318 postaveného na pozemku p.č.4160/5, příslušných k části obce Přerov I-
Město, vše v k.ú.Přerov. Věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného z věcného 
břemene na zřízení a provozování přípojek rozvodů tepla a TUV v suterénu objektu bydlení 
č.p.319, příslušném k části obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č.4160/5 v 
k.ú.Přerov a s tím spojeného práva vstupu do tohoto objektu bydlení č.p.319 za účelem 
údržby, oprav a rekonstrukce přípojek rozvodů tepla a TUV. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou a úplatně ze strany Stavebního bytového družstva Přerov za jednorázovou 
úhradu dle znaleckého posudku. Věcné břemeno bude spojeno s vlastnictvím předmětných 
nemovitostí.  

 
Podmínkou uzavření smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení je skutečnost, 
že Stavební bytové družstvo uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na stanovení 
hodnoty věcného břemene a správní poplatek za podáním návrhu na vklad práva odpovídajícího 
věcnému břemeni do katastru nemovitostí. 
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1996/49/6/2008 Zřízení věcného břemene na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 191 a p.č. 683 oba v k.ú. Penčičky  - 
změna usnesení                                                                                                                    

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. ruší své usnesení č. usn. 1758/45/6/2008 ze 45. schůze Rady města Přerova konané dne 

15.10.2008, kterým schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení a provozování nadzemního kabelového vedení přípojky NNV 
pro RD a sloupu VO , v právu vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem jejich oprav 
a údržby. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 
191 v k.ú. Penčičky – jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ:27232425 – jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů od 
předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého posudku a 
kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 
 
2. schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího       

v právu uložení a provozování nadzemního kabelového vedení přípojky NNV pro RD a 
jednoduchého betonového sloupu včetně jistící skříně, v právu vstupovat a vjíždět na zatížený 
pozemek za účelem jejich oprav a údržby. Smlouva bude uzavřena mezi statutárním městem 
Přerov, vlastníkem pozemku p.č. 191 a p.č. 683 oba v k.ú. Penčičky – jako budoucím 
povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 
IČ:27232425 – jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena 
na základě znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 60-ti dnů od 
předložení geometrického  plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene, znaleckého posudku a 
kolaudačního souhlasu k provedené stavbě. 

 

1997/49/6/2008 Zřízení věcného břemene  na nemovitém majetku statutárního města 
Přerova -  pozemcích  v k.ú. Přerov, Předmostí, Dluhonice  

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi statutárním městem Přerovem, jako povinným z věcného břemene na straně jedné a  
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425,  jako oprávněným 
z věcného břemene na straně druhé. 
Předmětem smlouvy bude zřízení práva strpění stavby kabelového zemního vedení VN, včetně 
ochranného pásma, vstupu a vjezdu na pozemky v majetku  statutárního města Přerova  
 
p.č. 1082/1 ZE-PK, 
p.č. 1083 ZE-PK,  
p.č. 1086 ZE-PK,  
p.č. 1110/2  ZE-PK,  
p.č. 6686 ZE-PK, vše v  k.ú.Přerov,  
 
p.č. 1082/1  ZE-PK v k.ú. Dluhonice,  
 
p.č. 30/1, ostatní plocha, 
p.č. 30/5 ostatní plocha, 
p.č. 30/7,  ostatní plocha,  
p.č. 85,  ostatní plocha, 
p.č. 515/1,  orná půda, 
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p.č. 515/2, ostatní plocha, 
p.č. 526/1, ostatní plocha,  vše v k.ú.Předmostí, 
 
p.č. 4135/2 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 4135/4 k.ú.Přerov, ostatní plocha, 
p.č. 6491/2 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 6531 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 6599 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 6656 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 6667/1 k.ú.Přerov,  trvalý travní porost,  
p.č. 6669 k.ú.Přerov,  ostatní plocha,  
p.č. 6681 k.ú.Přerov, ostatní plocha, 
p.č. 6705/3 k.ú.Přerov, trvalý travní porost,  
p.č. 6714/1 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 7115 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  
p.č. 7116/4 k.ú.Přerov, ostatní plocha,  vše v k.ú. Přerov, 
 
za účelem údržby kabelového zemního vedení VN.  
 
Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode dne, 
kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřeno kabelové zemní  
vedení VN na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová 
výše úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené se správním 
poplatkem za vklad smlouvy  o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 

1998/49/6/2008 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 6568/11 ost. plocha, 
6577/26 ost. plocha, 5088/3 ost. plocha, v majetku statutárního města 
Přerova ,vše v k.ú. Přerov – změna usnesení 

Rada města Přerova po projednání schvaluje schvaluje změnu usnesení č. 1757/45/6/2008                 
ze 45. schůze Rady města Přerova, konané dne 15.10.2008 následovně: 
 
Text  
 
„Rada města Přerova  po projednání  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a  Vodovody a kanalizacemi Přerov,a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  Přerov,             
IČ 47674521 ,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování kanalizace včetně přípojek  na pozemích 
p.č. 6568/11 ost. plocha, 6577/26 ost. plocha, 5088/3 ost. plocha, vše v k.ú. Přerov , které jsou             
v majetku statutárního města Přerova ,včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení , spočívající  
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a 
příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění kanalizace a přípojek . 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou, do 60 pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu povinnému z věcného břemene 
geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem , kterým bude zaměřen rozsah věcného  
břemene na výše uvedených pozemcích  a znalecký posudek, kterým bude stanovena jednorázová výše 
úhrady za zřízení věcného břemene. Budoucí oprávněný uhradí  náklady spojené s vypracováním 
geometrického plánu, znaleckého posudku a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení věcného 
břemene do katastru nemovitostí.“ 
 
se mění na text 
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„Rada města Přerova  po projednání  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene mezi statutárním městem Přerovem jako budoucím  povinným z věcného břemene 
na straně jedné a  Vodovody a kanalizacemi Přerov,a.s., se sídlem Šířava 21, 750 02  Přerov,             
IČ 47674521 ,  jako budoucím oprávněným z věcného břemene na straně druhé. 
       Předmětem smlouvy bude právo zřízení a provozování kanalizace včetně přípojek  na pozemích 
p.č. 6568/11 ost. plocha, 6577/26 ost. plocha, 5088/3 ost. plocha, vše v k.ú. Přerov , které jsou             
v majetku statutárního města Přerova ,včetně ochranného pásma a s tím spojené omezení , spočívající  
v povinnosti  strpět  a umožnit budoucímu oprávněnému  a jím pověřeným třetím osobám  přístup a 
příjezd na tuto nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění kanalizace a přípojek . 
       Smlouva o zřízení věcného břemene bude  uzavřena na dobu neurčitou bezúplatně,                      
do 60 pracovních dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný z věcného břemene předloží budoucímu 
povinnému   z věcného břemene geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem , kterým 
bude zaměřen rozsah věcného  břemene na výše uvedených pozemcích . Budoucí oprávněný uhradí  
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a  správní poplatek za vklad smlouvy  o zřízení 
věcného břemene do katastru nemovitostí.“ 

 

1999/49/6/2008 Nájemní smlouva na nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Přerova tvořících sportovní areály – plavecký areál v Přerově, 
koupaliště Penčice a zimní stadion v Přerově a smlouva o poskytnutí 
dotace na provoz a rekonstrukci těchto sportovních areálů mezi 
statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s.,                
IČ 25391453, se sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.4.2008 mezi statutárním 

městem Přerov jako pronajímatelem a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 
Přerov, Blahoslavova 1499/7, jako nájemcem, ve znění dodatku č.1 ze dne 1.12.2008,             
na nájem nemovitostí tvořících sportovní areály - koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a 
plavecký areál Přerov a zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 2 se mění ustanovení 
čl. VI odst. 6 nájemní smlouvy tak, že se text: 

 
„Smluvní strany se dohodly, že pokud v případě ukončení této nájemní smlouvy neuzavřou nájemní 
smlouvy bezprostředně navazující na tuto smlouvu, převede nájemce pronajímateli úplatně technické 
zhodnocení, které provedl na svůj náklad na předmětu nájmu a s jeho souhlasem, a to za kupní cenu, 
která se rovná účetní zůstatkové ceně tohoto majetku. ke kupní ceně bude připočtena DPH dle 
platných předpisů.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Smluvní strany se dohodly, že pokud v případě ukončení této nájemní smlouvy neuzavřou nájemní 
smlouvy bezprostředně navazující na tuto smlouvu, převede nájemce pronajímateli úplatně technické 
zhodnocení, které provedl na svůj náklad na předmětu nájmu a hmotný a nehmotný majetek, jak je 
definovaný v zákoně o daních z příjmů, potřebný k provozu sportovišť (např. kamerový systém, 
zabezpečovací zařízení, technologická zařízení, software), který byl pořízený s jeho souhlasem, a to za 
kupní cenu, která se rovná účetní zůstatkové ceně tohoto majetku. Ke kupní ceně bude připočtena DPH 
dle platných předpisů.“ 
 
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny. 
 
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 
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sídlem Přerov, Blahoslavova 1499/7, na provoz a rekonstrukci sportovních zařízení v majetku 
města tvořících sportovní areály - koupaliště Penčice v k.ú. Penčičky a plavecký areál Přerov a 
zimní stadion Přerov v k.ú. Přerov. Dodatkem č.1 se mění čl. I odst. 4 smlouvy o poskytnutí 
dotace tak, že se text: 

 
„Příjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených s 
provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90% na investice 
pronajatého nemovitého majetku (dále jen investiční úspora) a zbývajících 10% je příspěvek na provoz 
příjemce. Investiční úspora může být použita na úhradu všech investičních nákladů v průběhu celého 
období od 1.5.2008 do 30.4.2011 (případně do ukončení nájemního vztahu uzavřeného na základě 
nájemní smlouvy č.23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice budou předávajícím předem 
písemně odsouhlaseny.“ 
 
nahrazuje textem: 
 
„Příjemce se zavazuje, že sportoviště bude provozovat s cílem vykázání úspor, spojených                      
s provozováním těchto sportovišť. Z vykázané úspory je příjemce povinen použít 90% na investice 
pronajatého nemovitého majetku a investice do hmotného a nehmotného majetku, jak je definovaný      
v zákoně o daních z příjmu, potřebného k provozu sportoviště (např. kamerový systém, zabezpečovací 
zařízení, technologická zařízení, software) (dále jen „investiční úspora“) a zbývajících 10% je 
příspěvek na provoz příjemce. Investiční úspora může být použita na úhradu všech investičních 
nákladů v průběhu celého období od 1.5.2008 do 30.4.2011 (případně do ukončení nájemního vztahu 
uzavřeného na základě nájemní smlouvy č.23-002-060-08) za předpokladu, že tyto investice budou 
předávajícím předem písemně odsouhlaseny.“ 
 
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny. 

 

2000/49/6/2008 Nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova - 
prodejního stánku na pozemku p.č. 30/1 v k.ú.Předmostí 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem 
Přerov (jako pronajímatelem) a paní I.L. (jako nájemcem). Předmětem nájmu je prodejní stánek 
postavený na pozemku p.č. 30/1 v k.ú.Předmostí včetně všech jeho součástí a příslušenství. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 15.3.2009.  Nájemné bude činit 1666,- Kč/měsíc (t.j. 
20.000,- Kč/rok).  
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada za užívání předmětu nájmu od doby nabytí 
vlastnického práva statutárním městem Přerov do doby uzavření nájemní smlouvy.Výše úhrady          
za užívání předmětu nájmu se bude rovnat výši nájemného. 

 

2001/49/6/2008 Nájem movitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
plynovodu na pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní  smlouvy  na plynárenské zařízení STL 
plynovod PE – De 50 o délce 53,5 m, umístěné na pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova  mezi 
statutárním městem Přerovem jako pronajímatelem a  SMP Net, s.r.o., se sídlem  Plynární 420/3,     
702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27768961,  jako nájemcem za dohodnutou  cenu 1,-Kč/rok bez 
DPH. Nájemné bude uhrazeno vždy k 31.12. příslušného roku. Předmětem smlouvy je nájem 
plynárenského zařízení, zajištění jeho provozu, údržby a oprav předmětného zařízení nájemcem. 
Nájem se sjednává na dobu určitou 5 let s tím, že doba nájmu se bez dalšího  prodlužuje o dalších       
5 let, pokud jedna ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně, nejpozději 6 měsíců 
před uplynutím sjednané doby nájmu, že na dalším trvání nájmu netrvá.  
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2002/49/6/2008 Pověření odboru majetku města zabezpečením investiční akce – 
propojení komunikačního systému ALCATEL OXE přes pronajatá 
optická vlákna pro datovou síť pomocí protokolu VoIP 

Rada města Přerova po projednání pověřuje vedoucího odboru majetku města komplexním 
zabezpečením investiční akce „Propojení komunikačního systému ALCATEL OXE přes pronajatá 
optická vlákna pro datovou síť pomocí protokolu VoIP“ a to prostřednictvím společnosti EMOS     
spol. s  r. o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02  Přerov, IČ: 19014104, za cenovou nabídku       
325.191,30 Kč včetně DPH. 

 

2003/49/7/2008 Akční plán Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty pro město Přerov 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu „Místní koncepce environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov“ na období 2006 - 2008, 
 
2. schvaluje Akční plán „Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro 

město Přerov“ na období 2009 - 2011. 
 

2004/49/7/2008 Personální změna v pracovní skupině pro koordinaci Programu 
regenerace a revitalizace zámku v Přerově 

Rada města Přerova po projednání jmenuje Mgr. Radima Himmlera členem pracovní skupině           
pro koordinaci Programu regenerace a revitalizace zámku v Přerově. 
 

 

2005/49/7/2008 Zajištění a implementace elektronické spisové služby Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění a implementace elektronické spisové služby 

Magistrátu města Přerova“, v souladu s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) – zjednodušená podlimitní zakázka 
na dodávky 

 
2. schvaluje výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
 
3. schvaluje vyzvat obchodní společnosti: 
 

Subjekt Adresa IČ 
AutoCont CZ a.s Ostrava- Moravská Ostrava 

Nemocniční 987/12, PSČ 702 00 
476 76 795 

BACH systéms s.r.o. Olomouc, Hodolany, 
Holická 31/N, č.p. 1097, PSČ 
772 00 

607 94 097 

GORDIC spol. s r.o. Jihlava, 
Erbenova 4, PSČ 586 01 

479 03 783 

GEOVAP, spol. s. r.o. Pardubice, 
Čechovo nábřeží čp. 1790, PSČ 
530 03 

150 49 248 
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ICZ a.s. Praha 4 
Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00  

251 45 444 

TRIADA, spol. s r.o. Praha 9 
U Svobodárny 12, PSČ 190 00 

438 71 020 

 
4. pověřuje komplexním zajištěním realizace akce Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka 
 
5. pověřuje k podpisu smlouvy Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka 
 
6. ustanovuje podle ust. § 74 zákona hodnotící komisi, která plní i funkci komise pro             

otevírání obálek podle ust. § 71 zákona ve složení  
 

Člen hodnotitelské komise Náhradník komise 
Mgr. Josef Kulíšek  Mgr. Elena Grambličková 
Ing. Jiří Bakalík  Mgr. Drahomíra Dučáková 
Jaroslav Sláma  Milena Klímová 
RNDr. Pavel Juliš  Ing. Vladimír Kubeša 
Ing. Jiří Just Ing. Ivo Hubík 
Ing. Miloš Adam Ing. Ján Gocník 
JUDr. Libor Kamarád Mgr. Zdeněk Vojtášek 
Ludmila Hošťálková Marta Šintáková 
Ing. Alena Klementová Ing. Marcela Herbríková 
 

 

2006/49/7/2008 Dohoda o úhradě prokazatelné ztráty 

Rada města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o úhradě prokazatelné ztráty ve veřejné 
linkové osobní dopravě mezi Statutárním městem Přerov se sídlem Přerov, Bratrská 34, 750 11 a 
společností Veolia Transport Morava a.s. IČ: 258 27 405, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, na dobu od 1.1.2009 do 31.12.2009. Touto 
dohodou se stanovuje výše úhrady prokazatelné ztráty v roce 2009 na částku v celkové výši               
Kč 20.213.000,--. 

 

2007/49/7/2008 Změna Vnitřního předpisu č. 21/06 Organizační řád Magistrátu města 
Přerova 

Rada města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis č........../08, kterým se mění Vnitřní 
předpis č. 21/06 ve znění vnitřního předpisu č. 26/06, č. 1/07, č. 8/07, č. 11/07, č.17/07, č. 22/07,         
č. 27/07, č. 5/08, č. 7/08 a č. 11/08 Organizační řád Magistrátu města Přerova v rozsahu důvodové 
zprávy. 

 

2008/49/7/2008 Prodej nepotřebného movitého majetku, nákladního automobilu Ford 
Transit 100  2,5 D, který je ve vlastnictví příspěvkové organizace 
Služby města Přerova 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí prodej nepotřebného movitého majetku               
ve vlastnictví příspěvkové organizace Služby města Přerova. 

 

2009/49/7/2008 Parkovací karty - aplikace Nařízení statutárního města Přerova           
č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
komunikacích  
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Rada města Přerova po projednání rozhodla v souladu s ustanoveními Nařízení statutárního města 
Přerova č. 3/2006 o stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích  dle čl. 3 odst. 
4 o bezplatném přidělení parkovacích karet na rok 2009 subjektům dle přílohy důvodové zprávy. 

 

2010/49/7/2008 Odpověď na dopis - redakční rada 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. bere na vědomí dopis Mgr. Vladimíra Puchalského ve věci zrušení usnesení redakční rady 

Přerovských listů, 
 
2. schvaluje text odpovědi Rady města Přerova v této záležitosti. 

 

2011/49/7/2008 Petice zaměstnanců ZŠ Svisle 13, Přerov 

Rada města Přerova po projednání bere na vědomí odpověď na petici zaměstnanců ZŠ Svisle 13, 
Přerov. 

 

2012/49/7/2008 Smlouva o výkonu pověření správcem vkladu 

Rada města Přerova po projednání schvaluje smlouvu o výkonu pověření správcem vkladu, jejímž 
předmětem je úprava vzájemných práv a povinností zakladatelů akciové společnosti Regionální letiště 
Přerov, a.s. a Komerční banky, a.s.  při správě vkladu před vznikem společnosti Regionální letiště 
Přerov, a.s. prováděného uvedenou bankou dle pověření obsaženého v Zakladatelské smlouvě 
společnosti. 

 

2013/49/7/2008 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské 
knihovny Přerov 

Rada města Přerova po projednání schvaluje návrh na přiznání mimořádných odměn ve smyslu § 134 
zákoníku práce ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerov a vedoucím 
zaměstnancům, pověřeným řízením Služeb města Přerova a Městské knihovny Přerov v rozsahu, 
uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

V Přerově dne 17.12.2008 

 

 
      Ing. Jiří Lajtoch 
primátor města Přerova 

 
 
 
 
 
 
 

Bc. Jaroslav Čermák 
          člen Rady města Přerova 


